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 نمای کلی بازار:

 شاخص ها

 درصد تغییر نسبت به روز گذشته تغییر نسبت به روز گذشته واحد عنوان

 %24.0 7,211 055,552 شاخص کل

 %.745 355 55,515 شاخص کل هم وزن

 %2450 75 25.,5 فرابورس

 

 )میلیون سهم(معامالتحجم 

 درصد تغییر نسبت به روز گذشته تغییر نسبت به روز گذشته حجم امروز بازار

 %05 50. 0,552 بورس اوراق بهادار تهران

 %.. 55. 75.,7 فرابورس ایران

 %52 015 5,115 جمع

 

 ارزش معامالت بورس)میلیارد تومان(

 درصد تغییر نسبت به روز گذشته روز گذشتهتغییر نسبت به  ارزش معامالت روز نوع معامله

 %75 .70 355 معامالت عادی سهام در بورس

مالت عمده، بلوکی، اوراق امع

 مشارکت و صندوق سرمایه گذاری
73 0 70% 

 %75 705 .30 جمع

 

 بورس)میلیارد تومان(فراارزش معامالت 

 ارزش معامالت روز نوع معامله
تغییر نسبت به روز 

 گذشته

تغییر نسبت به روز درصد 

 گذشته

 054.5- 717- 550 معامالت عادی سهام در فرابورس

 22422.,0 50 17 مالت عمده، بلوکی امع

 17450 770 005 اوراق با درآمد ثابت و اوراق تسهیالت مسکن

 2455 5 370 جمع
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 معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار فرابورس معامالت عمده و بلوکی مهم در بازار بورس

 نام اوراق نماد
 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(
 نام اوراق نماد

 ارزش تقریبی

 )میلیارد ریال(

 035 صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان اعتماد 7.7 فوالد خوزستان 0فخوز

 757 شرکت آهن و فوالد ارفع 0ارفع 52 پتروشیمي پردیس 0شپدیس

 .77 سایپا دیزل 0خكاوه 07 سهند  الستیكي  صنایع 0پسهند

 05 صندوق س. آرمان آتي کوثر آکورد   

 55 بانک ایران زمین 0وزمین   

 

 

53.35% 

41.35% 

 ارزش معامالت

 بورس

 فرابورس

 (میلیارد تومانارزش معامالت بازارها)

 درصد ارزش معامالت بازار

 5743 .30 بهادار تهران بورس اوراق

 047. 370 فرابورس ایران

 722 7035 کل
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 تاثیر در شاخص فرابورس ایران تهرانتاثیر در شاخص بورس اوراق بهادار 

 تاثیر نماد نام اوراق تاثیر نماد نام اوراق

 .7- مارون پتروشیمي مارون 757 اخابر مخابرات ایران

 77 کگهر سنگ آهن گهرزمین 755 رمپنا گروه مپنا )سهامي عام(

 5- زاگرس پتروشیمي زاگرس .70- شبندر پاالیش نفت بندرعباس

 0 دماوند تولید نیروي برق دماوند 771 تاپیكو پتروشیمي تأمینس. نفت و گاز و 

 0 بمپنا تولید برق عسلویه  مپنا 31- فملي  ایران  مس  صنایع  ملي
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 :رکلیت بازا

 .بازار کم حجم و متعادل و با گرایش به گروه هاي کوچكتر و برخي تک نمادهاي بزرگ آغاز به کار کرده است

 
 .مادیرا رشد قیمتي و صف خرید را شاهد بودیمدر نماد 

 
در گروه فراورده هاي نفتي امروز مععامالتي اصالحي در جریان بود و شاهد افت قیمت در اکثر نمادها بودیم. ونفت تک نماد 

 .مثبت گروه با رشد بیش از یک درصدي داد و ستد شد

 
میلیوني آغاز کرد و  02ه است, امروز نیز با صف خرید بیش از در گروه ماشین آالت برقي بترانس که چند روزیست مورد توج

 .بالبر دیگر نماد مورد توجه گروه بود

 
ریال  0752وب که تازه به بازار بازگشته نوسان مثبت بیش از یک درصدي را ثبت کرد و باالتر از _در گروه اطالعات, هاي

 .م داد و ستد شدحجمي داشت و اپرداز و اوان نیز مثبت و کم حج معامالت پر

 
در بیمه اي ها معامالت مثبت بود و اکثر نمادها با رشد نسبي قیمت داد وستد شدند. دانا مجددا به صف خرید رسید و آسیا 

 .نیز در سقف مجاز تقاضا داشت و کوثر به دلیل نوسان بیست درصدي متوقف شد

 
 .دهاي تاپیكو, شكلر و شامال, وپترو مورد توجه بودنددر گروه محصوالت شیمیایي معامالتي متعادل در جریان بود و نما

 
ریالي داد و ستد شد.  7522در گروه فلزات اساسي معامالت متعادل بود و ذوب مجددا امروز با افزایش تقاضا باالتر از سطح 

 .بودندفوالد, فملي, فلوله و فخوز نوسان منفي داشتند و فسرب, وتوکا, فروس از نمادهاي مورد توجه در گروه 

 
 .در گروه عرضه برق بمپنا مورد توجه بود

 
 .در گروه سیمان امروز معامالتي متعادل در جریان بود ودر انبوه سازها معامالت نوساني پیگیري شد

 
در گروه خودرو معامالت با گرایش اصالحي آغاز شد و شاهد تحرکات مثبت با پیشتازي نماد خپارس, خساپا و خزامیا بودیم. 

یز به صف خرید رسید و در قطعه سازها, خمحرکه, خلنت, خفنر, خمهر, خوساز, خكار و خنصیر از جمله نمادهاي خودرو ن

 .مورد توجه در قطعه سازها بودند

 
در بانک ها معامالت با افزایش تقاضا در کوچكترها دنبال مي شود. وخاور صف خرید داشت و وملل و وسینا نیز رشد حداکثري 

 .ا رشد بیش از سه درصدي داد و ستد شدند و وتجارت, دي و وبصادر با نوسان منفي محدود همراه شدندداشتند. وپارس ب

 
 .در دارویي ها شاهد رشد یكپارچه نمادها بودیم

 
واحدي روبرو شد. افت قیمت  7215در بازار امروز شاخص کل متاثر از رشد نمادهاي اخابر, رمپنا, تاپیكو, خودرو با رشد حدود 

 .بازارهاي جهاني اقبال مجدد نقدینگي به گروه هاي غیر کاالیي را در پي داشت ها در


